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ГРА ФИЧ КА ОПРЕ МА ИЗ ДА ЊА ВИ ЋЕН ЦА ВУ КО ВИ ЋА:  
СПОЈ ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НОГ И ИНО ВА ТИВ НОГ,  

ПРА ВО СЛАВ НЕ И КА ТО ЛИЧ КЕ ИКО НО ГРА ФИ ЈЕ

СА ЖЕ ТАК: Упр кос то ме што из да вач ки опус за сни ва на пре штам па ва њу оче вих 
из да ња, Ви ћен цо Ву ко вић у палеотипe уно си из ве сне ино ва ци је у гра фич кој опре ми, 
укр шта ју ћи еле мен те пра во слав не и ка то лич ке ико но гра фи је. У том по гле ду се из два-
ја ју Псал тир с по сле до ва њем и Мо ли тве ник (Збор ник за пут ни ке), об ја вље ни 1546. и 
1547. го ди не, у ко ји ма се ја вља ју окви ри ка рак те ри стич ни за опре му ре не сан сне књи ге, 
из о ста вље ни у по то њим исто и ме ним па ле о ти пи ма. На осно ву ком па ра тив не ана ли зе 
гра фич ког укра са и ко ри шће њем из вор них по да та ка, за кљу чу је се да је Ви ћен цо Ву ко-
вић нај ве ро ват ни је сво ја из да ња штам пао у ве не ци јан ској ти по граф ској ра ди о ни ци 
по ро ди це За не ти. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ви ћен цо Ву ко вић, гра фи ка, ор на мен ти ка, ико но гра фи ја, па лео-
ти пи, штам пар ство, из да ва штво.

Док се гра фич ка опре ма из да ња Бо жи да ра Ву ко ви ћа углав ном осла ња на тра-
ди ци о нал не ико но граф ске и стил ске обра сце ис точ но хри шћан ске умет но сти, у па-
ле о ти пе ње го вог си на Ви ћен ца1 про ди ру за пад ни ико но граф ски и ре не сан сни стил-
ско-мор фо ло шки еле мен ти (МЕ ДА КО ВИЋ 1958: 142–151; ПЕТ КО ВИЋ 1969: 253–265; 1994а: 
37–39, 47–48; 1994б: 73). Уз ње гов дру га чи ји вер ски иден ти тет из гра ђен у ри мо ка то лич-
кој Ве не ци ји, то ме до при но се из ме ње не ду хов не и кул тур не окол но сти обе ле же не 
кон тра ре фор ма ци јом и ан га жо ва ни јом про зе лит ском по ли ти ком ри мо  ка то лич ке цркве 
(ЛА ЗИЋ 2016: 489). Ја сно је да ико но граф ски и стил ско-мор фо ло шки аспек ти ни су 

* Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Ори ги нал ни на уч ни рад / Ori gi nal sci en ti fic 
pa per; la zic.mi ro slav@nb.rs 

1 Из да вач ки опус Ви ћен ца Ву ко ви ћа за сно ван на пре штам па ва њу па ле о ти па ње го вог оца Бо жи-
да ра, об у хва та Псал тир с по сле до ва њем (1546. и 1561), Мо ли тве ник (Збор ник за пут ни ке) (1547. и 1560) 
и Слу жаб ник (1554) (МЕ ДА КО ВИЋ 1958: 142–151; НЕ МИ РОВ СКИ 1993: ½, 103–122, 136–142; ПЕ ШИ КАН 1994: 
89–91; La zić 2018: 171–174; ЛА ЗИЋ 2020: 336–337). Њи ма тре ба при до да ти и из да ње Ок то и ха пе то гла
сни ка (око 1560), у ко јем су, уз ма ње из ме не у гра фич ком укра су, до слов но по но вље ни и ко ло фо ни с 
да та ци јом Бо жи да ро вог па ле о ти па из 1537. го ди не (ПЕ ШИ КАН 1994: 161–162).
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ис кљу чи во за ви си ли од идеј них и функ ци о нал них зах те ва ускла ђе них с ли тур гиј-
ском са др жи ном и култ ном на ме ном ис точ но хри шћан ске цр кве (ЛА ЗИЋ 2016: 486), 
већ и од исто риј ских окол но сти у ко ји ма су књи ге штам па не.

Упо тре бом кси ло граф ске опре ме Бо жи да ра Ву ко ви ћа, ма хом из ве де не пре ма 
обра сци ма за сту пље ним у ру ко пи сној кул ту ри ис точ но хри шћан ског кру га, с јед не 
стра не, и ко ри шће њем но вих кли шеа са из ре зба ре ним мо ти ви ма пре у зе тим из за-
пад но е вроп ског ис ку ства, с дру ге, гра фич ка опре ма из да ња Ви ћен ца Ву ко ви ћа пред-
ста вља син те зу тра ди ци о нал них и ино ва тив них еле ме на та, пра во слав не и ка то лич ке 
ико но гра фи је. Си стем гра фич ке опре ме па ле о ти па Ви ћен ца Ву ко ви ћа из ве де не пре-
ма ста ри јим Бо жи да ро вим кли ше и ма, у осно ви се те ме љи на по зна тим еле мен ти ма 
ру ко пи сне тра ди ци је, при ла го ђе ним зах те ви ма но вог ме ди ја. У пр ви план се ис ти чу 
ор на мен тал ни мо ти ви ге о ме триј ско-фло рал ног ти па, ко ји пре о вла ђу ју у ком по нова њу 
за ста ви ца и ви ње та, док се у по је ди ним из да њи ма ја вља ју и фи гу рал не пред ста ве 
оти сну те на це лој стра ни као фрон ти спи си. Осим ор на мен тал них и фи гу рал них мо ти-
ва, од илу стра тив ног ре пер то а ра ру ко пи сних књи га пре у зет је и си стем на слов них 
пле те ни ца и ини ци ја ла, са пре о вла ђу ју ћим ви ти ча стим ини ци ја ли ма ка рак те ри-
стич ним за ру ко пи се то га до ба (РА КИЋ 1999: 257–258). За пад ни ути ца ји су на ро чи то 
из ра же ни у стил ско-мор фо ло шким аспек ти ма пр ва два из да ња Ви ћен ца Ву ко ви ћа 
(МЕ ДА КО ВИЋ 1958: 143–145; ПЕТ КО ВИЋ 1994а: 37–39, 47) и огле да ју се у при су ству ор на-
мен тал них окви ра, не по зна тих не са мо из да њи ма Бо жи да ра Ву ко ви ћа већ и оста лим 
срп ско сло вен ским ин ку на бу ла ма и па ле о ти пи ма.

*
За фор ми ра ње ор на мен тал ног окви ра ко ји об ру бљу је текст Псал ти ра с по сле

до ва њем из 1546. го ди не, Ви ћен цо вог пр вог из да ња, при ме ње но је осам се то ва са чи-
ње них од че ти ри одво је на кли шеа, чи ји су оти сци по на вља ни по од го ва ра ју ћем али 
не и са свим до след но спро ве де ном ре до сле ду. Кли шеи ко ри шће ни за оти ски ва ње 
боч них и гор њих стра ни ца окви ра истих су мо ти ва и не што ужих ди мен зи ја од оних 
ко ри шће них за оти ски ва ње до њих, знат но ши рих стра ни ца (МЕ ДА КО ВИЋ 1958: 143). 
Уну тар ви ње те у до њем окви ру, уз по моћ ор на мен та обра зо ва на су три овал на или 
че тво ро ли сна ме да љо на с до по ја сним пред ста ва ма Хри ста, Бо го ро ди це и дру гих све-
тих, док се у боч ним ви ње та ма на ла зе сим бо ли је ван ђе ли ста. На по је ди ним окви-
ри ма из гра ви ра ни су исти мо ти ви ор на ме на та али та ко да је је дан сет оти снут у по-
зи ти ву – у цр ној бо ји, док је осно ва оста ла у бо ји па пи ра – а дру ги у не га ти ву, где је 
ор на мент обра зо ван оти ски ва њем цр не осно ве. Од укуп но осам се то ва окви ра, само 
два из ве де на са ор на мен том у по зи ти ву не ма ју сво је пар ња ке у не га ти ву. Оста лих 
шест се то ва окви ра са др же три раз ли чи те ком би на ци је ор на мен тал них мо ти ва. Пр вом 
се ту, где је ор на мент оти снут цр ном бо јом, као пар њак од го ва ра сет окви ра с пот-
пу но истим укра сом али цр ном осно вом и ор на мен том у бо ји па пи ра. Исти при ступ 
у штам пар ском по ступ ку при ме њен је и у два пре о ста ла па ра окви ра.
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И по ред укљу чи ва ња окви ра као 
де ла гра фич ке опре ме ре не сан сне 
књи ге, у стил ско-мор фо ло шком по-
гле ду ор на мен тал ног укра са Псал ти
ра с по сле до ва њем из 1546. го ди не, са-
чи ње ног од сти ли зо ва них фло рал них 
и ге о ме триј ских мо ти ва, не ма пот пу-
ног рас ки да са ис точ но хри шћан ском 
тра ди ци јом. То се уо ча ва и у ико но-
граф ском и стил ском трет ма ну фи гу-
рал них пред ста ва у ме да љо ни ма уну-
тар до ње ви ње те окви ра.

У ме да љо ни ма уну тар ви ње та 
до ње стра ни це пра во у га о них окви ра 
сме ште не су по три фи гу рал не пред-
ста ве. У сре ди шњим ме да љо ни ма на-
ла зе се Хри стос, Све ти Јо ван Пре те ча, 
про рок Да вид, Јо ван Зла то уст, ар хан-
ђео Ми ха и ло, Бо го ро ди ца с Хри стом, 
као и не и ме но ва ни све ти, док су у боч-
ним ме да љо ни ма при ка за ни од го ва-
рају ћи све ти, сим бо ли је ван ђе ли ста 
и ста ро за вет ни про ро ци. Цен трал ни 
при каз Хри ста с ра ши ре ним и по диг-
ну тим ру ка ма и за тво ре ним ко дек сом 
у ле ви ци, до пу њу ју допо ја сни ли ко-
ви Бо го ро ди це и Све тог Јо ва на, ко ји 
бла го окре ну ти ка ње му, фор ми ра ју 
Де и зис (Сл. 1). Пред ста ва ма Све тог 
Јо ва на Ке фа ло фо ро са и ар хан ђе ла Ми ха и ла при кљу че ни су ме да љо ни са сим бо ли ма 
је ван ђе ли ста – ла вом и ор лом, од но сно би ком и ан ђе лом, док су крај Све тог Јо ва на 
Зла то у стог до по ја сни при ка зи дво ји це ар хи је ре ја. Иа ко су сме ште не уну тар ме да љо-
на окви ра, ове пред ста ве упу ћу ју на књи жни украс ре не сан сних из да ња, из у зев пеј-
за жа при ка за них у дру гом пла ну, ко ји у ико но граф ском и стил ском по гле ду го то во 
не од сту па ју од ис точ но хри шћан ске тра ди ци је (ЛА ЗИЋ 2016: 489).

Из у зев гр ба, за чи је оти ски ва ње је из гра ви ран но ви кли ше, пре о ста ли ор на-
мен тал ни украс Псал ти ра с по сле до ва њем Ви ћен ца Ву ко ви ћа из 1546. го ди не из ве-
ден је уз по моћ кли шеа на сле ђе них од оца. Од укуп но три од штам па не за ста ви це у 
књи зи, две су оти сну те с по сто је ћих кли шеа, док је за јед ну из ра ђен но ви. Пр ва од њих 
по на вља за ста ви цу у па ле о ти пи ма Бо жи да ра Ву ко ви ћа из 1520. го ди не – Слу жаб ни
ку и Псал ти ру с по сле до ва њем – с тим што је на том ме сту уну тар шти та из о ста вљен 

Сл. 1. Сте пе ни ча ста за ста ви ца; пред ста ве 
Хри ста, Бо го ро ди це и Све тог Јо ва на 

(до њи оквир), Псал тир с по сле до ва њем, 
1546. го ди на, НБС, И 15, л. 141а
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ње гов ка рак те ри стич ни мо но грам „Бож”. Дру га за ста ви ца сте пе ни ча стог об ли ка (Сл. 1) 
од штам па на je у Мо ли тве ни ку (Треб ни ку), из да њу Бо жи да ра Ву ко ви ћа с кра ја че твр те 
де це ни је XVI сто ле ћа. За раз ли ку од прет ход них, тре ћа за ста ви ца оти сну та је с но вог 
кли шеа, из гра ви ра ног за по тре бе илу стро ва ња Ви ћен цо вог из да ња Псал ти ра с по сле
до ва њем. Пот ко ви ча стог об ли ка, са сти ли зо ва ним ли сна тим за вр ше ци ма, ову за ста-
ви цу чи не упи са ни кру жни ме да љо ни са сим бо ли ма је ван ђе ли ста, док се у ње ном 
под нож ју на ла зи за пис са име ном Ви ћен ца Ву ко ви ћа (МЕ ДА КО ВИЋ 1958: 144).

У Псал ти ру с по сле до ва њем из 1561. го ди не, ње го вом по след њем пот пи са ном из-
да њу, осим из о ста вља ња се та ви ње та ко је уо кви ру ју текст, по на вља се ор на мен тал ни 
украс оти снут с већ по сто је ћих кли шеа. Од књи жног укра са по себ но се из два ја ју 
три за ста ви це. Пр ва, са чи ње на од пре пле та са три кон цен трич на кру га, са др жи и 
мо но грам Бо жи да ра Ву ко ви ћа, оти снут с но вог до дат ка кли шеу, док је дру га, из ве-
де на у ви ду пре пле та с пет кон цен трич них кру го ва, иден тич на оној из Псал ти ра с 
по сле до ва њем Бо жи да ра Ву ко ви ћа из 1520. го ди не. Тре ћа је оти сну та цр ве ном бо јом 
с кли шеа пр ви пут при ме ње ног при ли ком илу стро ва ња дру ге ва ри јан те ове књи ге, 

и то на са мом по чет ку тек ста по сле-
до ва ња. Иа ко ни су исто вет не оним 
из Бо жи да ре вог из да ња, ви ње те су 
од штам па не с ра ни је упо тре бље них 
кли шеа.

Ка да је реч о фи гу рал ним ком по-
зи ци ја ма, илу стра ци ја с пред ста вом 
че тво ри це је ван ђе ли ста (Сл. 2) оти-
сну та је уме сто за ста ви це из из да ња 
исто и ме не књи ге из 1546. го ди не, уну-
тар ко је су у ме да љо ни ма сим бо ли је-
ван ђе ли ста (МЕ ДА КО ВИЋ 1958: 150). Ту 
су, што је по себ но за ни мљи во, и нат-
пи си на грч ком.

За раз ли ку од Псал ти ра с по сле
до ва њем из 1546. го ди не, где у по гле ду 
ико но граф ских и стил ских ре ше ња 
ор на мен тал ног укра са и фи гу рал них 
пред ста ва не ма пот пу ног рас ки да са 
ис точ но хри шћан ском тра ди ци јом, у 
Мо ли тве ни ку (Збор ни ку за пут ни ке), 
дру гом из да њу Ви ћен ца Ву ко ви ћа, 
пре ва гу је у пу ној ме ри од нео ре не-
сан сни књи жни украс (МЕ ДА КО ВИЋ 
1958: 145). Слич но као у Псал ти ру с по
следо ва њем, и ов де је текст књи жног 

Сл. 2. Че тво ри ца је ван ђе ли ста с нат пи си ма 
на грч ком, Псал тир с по сле до ва њем, 

1561. го ди на, НБС, И 51, л. 5а
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бло ка опер ва жен, али у скла ду са ма-
њим фор ма том, уме сто од осам – се-
том од ше сна ест окви ра, од ко јих се 
сва ки са сто ји из че ти ри ви ње те. На 
боч ним и гор њим ви ње та ма су пред-
ста ве с ра зним ве ге та бил ним, фло рал-
ним, зо о морф ним и ан тро по морф ним 
мо ти ви ма, уо би ча је ним за ре не сан-
сни пе ри од, док су у окви ру до њих, 
ши рих ви ње та, при ка за не епи зо де из 
Хри сто вог и Бо го ро ди чи ног жи во та, 
као и оне из жи во та све тих. На су прот 
ви ње та ма у Псал ти ру с по сле до ва њем 
у по зи ти ву и у не га ти ву, ов де су све 
ви ње те из ве де не у по зи ти ву, тј. сам 
цр теж је оти снут цр ном бо јом, док је 
осно ва у бо ји па пи ра. Слич но као и 
у Псал ти ру с по сле до ва њем, рас по-
ред окви ра ни је у пот пу но сти иден-
ти чан у сва ком ква тер ни о ну, већ у 
окви ру њих има ма њих или ве ћих од-
сту па ња.

Осим у по гле ду ико но гра фи је ви-
ње та до њих стра ни ца окви ра, ути цај 
књи жне опре ме са вре ме не ре не сан-
сне књи ге огле да се и у ода би ру мо-
ти ва боч них и гор њих ви ње та. По ред 
број них фло рал них и ве ге та бил них 
мо ти ва, по пут гир лан ди, ло зе и сти-
ли зо ва ног ли шћа као осно ве де ко ра-
ци је ових ви ње та ја вља ју се и зо о морф не и ан тро по морф не пред ста ве. Ме ђу њи ма су 
пу ти, ан ђе ли са ру ка ма скло пље ним у мо ли тви или они са отво ре ним књи га ма, проро-
ци са сви ци ма ис пи са ним ћи рил ским пи смом, ма ске ро ни и дру ге фи гу рал не пред ста-
ве уком по но ва не у сплет фло рал них мо ти ва или ва за с цве ћем (МЕ ДА КО ВИЋ 1958: 145).

У фи гу рал ним ком по зи ци ја ма ви ње та на до њим стра ни ца ма окви ра Мо ли тве
ни ка (Збор ни ка за пут ни ке) пре о вла ђу ју за пад но е вроп ски ико но граф ски и стил ски 
еле мен ти. Уну тар сва ке од ше сна ест пра во у га о них ви ње та пред ста вље не су сце не 
из три те мат ске це ли не. Пр ва од њих илу стру је епи зо де из Бо го ро ди чи ног жи во та: 
Ро ђе ње (Сл. 3), Уво ђе ње у храм, Обру че ње (Spo za li tio), Бла го ве сти, Су срет Ма ри је и 
Је ли са ве те и Ваз не се ње. Пре о ста ле две це ли не од но се се на до га ђа је ве за не за Хри-
ста. Нај ви ше су за сту пље не сце не са епи зо да ма из Хри сто вог де тињ ства и мла до сти: 

Сл. 3. Рас пе ће Хри сто во; Ро ђе ње Бо го ро ди це 
(до њи оквир), Мо ли тве ник (Збор ник за пут ни ке), 

1547. го ди на, Ру ска др жав на би бли о те ка, 
№ 18, л. 162б
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По кло ње ње па сти ра, Об ре за ње, По кло ње ње му дра ца (Сл. 4), Сре те ње, Бек ство у Еги-
пат, Хри стос под у ча ва у хра му и Хри стос се вра ћа ку ћи по сле бо рав ка у пу сти њи. 
Ко нач но, Хри сто ва стра да ња за сту пље на су ком по зи ци ја ма Мо ли тва у Гет си ман ском 
вр ту (Сл. 5) и Хри стос и ми ро но си це, док је јед на сце на оста ла не и ден ти фи ко ва на 
(МЕ ДА КО ВИЋ 1958: 131; ПЕТ КО ВИЋ 1969: 254).

Као ли те рар ни пред ло жак при ка за них сце на по слу жио је вер ско-ди дак тич ки 
са став Me di ta ti o nes vi tae Chri sti (ПЕТ КО ВИЋ 1969: 253–265), чије је ау тор ство нео сно-
ва но при пи си ва но Све том Бо на вен ту ри (1221–1274). По свој при ли ци, реч је о де лу не-
по зна тог фра њев ца из То ска не, на ста лом кра јем XI II сто ле ћа (ПЕТ КО ВИЋ 1969: 258–259). 
Због ла ко ће при по ве да ња о до га ђа ји ма ис пу ње ним по је ди но сти ма из жи во та Хри-
ста и Бо го ро ди це ко јих не ма у ка нон ским књи га ма, ово Псе у до-Бо на вен ту ри но де ло 

Сл. 5. Бла го ве сти; Мо ли тва у Гет си ман ском 
вр ту (до њи оквир), Мо ли тве ник (Збор ник за 

пут ни ке), 1547. го ди на, Ру ска на ци о нал на 
би бли о те ка, I.5.20, л. 110б

Сл. 4. Ви ње та с пре ста вом Све те Тро ји це; 
По кло ње ње му дра ца (до њи оквир), 
Мо ли тве ник (Збор ник за пут ни ке), 

1547. го ди на, Ру ска др жав на би бли о те ка, 
№ 18, л. 306а
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по ста је оми ље но шти во хри шћа на ри мо ка то лич ке верe ши ром Евро пе (ПЕТ КО ВИЋ 
1969: 259). То по твр ђу је и ве ли ки број са чу ва них ру ко пи сних пре пи са, од ко јих су 
мно ги рас ко шно илу ми ни ра ни, као и мно штво европ ских из да ња, ме ђу ко ји ма су и 
на де се ти не оних штам па них у Ве не ци ји до кра ја че твр те де це ни је XVI сто ле ћа (ПЕТ-
КО ВИЋ 1969: 260).

Да је овим пред ста ва ма си гур ног цр те жа Псе у до-Бо на вен ту рин са став за и ста 
по слу жио као не по сред ни ли те рар ни из вор, по ка зу ју и њи хо ва ком по зи ци о на ре ше-
ња, чи ју струк ту ру чи не глав ни про та го ни сти до га ђа ја сме ште ни у пеј за жу, ис пред 
ар хи тек тон ских ку ли са или ве ду та гра до ва. У не ким ком по зи ци о ним ре ше њи ма пре-
по зна ју се ути ца ји де ла ви со ке ре не сан се, као што су пред ста ве Ва ве де ња и Бла го ве сти 
бли ске Ти ци ја но вим и Ле о нар до вим исто и ме ним де ли ма (ПЕТ КО ВИЋ 1969: 254). Једна 
од пред ста ва је сте Мо ли тва у Гет си ман ском вр ту (Сл. 5), где ка Хри сту, ко ји се мо ли, 
сле ће ан ђео са ра ши ре ним убру сом у ру ка ма. У је ван ђе љи ма не ма по ме на о убру су 
у ру ка ма ан ђе ла, али се у Me di ta ti o nes vi tae Chri sti на во ди ка ко је Хри стос, по што му 
је не бе ски гла сник са оп штио Оче во пи та ње о то ме да ли ће под не ти жр тву за људ-
ски род, обри сао сво је ли це оку па но кр вљу (ПЕТ КО ВИЋ 1969: 259–261), чи ме је на гла-
шен жр тве ни ка рак тер пред ста ве. Да је реч о ви зу ел ној ин тер пре та ци ји опи са ног 
до га ђа ја у Псе у до-Бо на вен ту ри ном спи су, све до чи и ми ни ја ту ра из ру ко пи сног пре-
пи са те књи ге ко ја се чу ва у окс форд ској би бли о те ци Бо дле а ни, где је, за раз ли ку од 
пред ста ве из Мо ли тве ни ка у ко јој ан ђео др жи убрус, Хри стос при ка зан ка ко, кле-
че ћи на ко ле ни ма, бри ше ли це убру сом ко ји му пру жа ан ђео (ПЕТ КО ВИЋ 1969: 261). 
Ни сце на Сре те ња, у ко јој ма ли Хри стос се ди на ол тар ској тр пе зи и бла го си ља Си-
ме о на, не пред ста вља илу стра ци ју до га ђа ја опи са них у је ван ђе љи ма, већ се њен не-
по сред ни ли те рар ни пред ло жак на ла зи у Псе у до-Бо на вен ту ри ном спи су. Исто се 
ви ди и у ком по зи ци ји Хри стос и ми ро но си це, где се Хри стос ја вља ми ро но си ца ма 
на пу ту за Је ру са лим по што су ви де ле пра зан гроб. Да је реч о до слов ној ин тер пре-
та ци ји опи са по ка зу је и ком по зи ци о на струк ту ра ове сце не у окви ру ко је је Хри стос 
при ка зан ис пред ми ро но си ца, док се ле во по ја вљу ју обри си гра да а де сно шу ма (ПЕТ-
КО ВИЋ 1969: 261–262).

Осим ше сна ест пред ста ва на ви ње та ма на до њим стра ни ца ма окви ра, у из да-
њу Мо ли тве ни ка (Збор ни ка за пут ни ке) из 1547. го ди не, ја вља ју се још две уну тар 
стра ни ца тек сту ал ног бло ка. Оне се по на вља ју и у из да њу исто и ме ног па ле о ти па из 
1560. го ди не, без об зи ра на то што у ње му ни је оквир ко ји об ру бљу је текст. Реч је о 
ви ње та ма с при ка зи ма Све те Тро ји це (Сл. 4) и Ве ро ни ки ног убру са. Из ве де не у истом 
стил ском и ико но граф ском ма ни ру, оне пред ста вља ју две ве ли ке те ме ри мо ка то лич ке 
цр кве ко је у вре ме про ти вре фор ма ци је, по ред вер ско-ди дак тич ког има ју и дог мат-
ско-док три нар ни ка рак тер (ЛА ЗИЋ 2016: 490).

Ка да је реч о оста лим еле мен ти ма ор на мен тал ног укра са Мо ли тве ни ка (Збор
ни ка за пут ни ке) из 1547. го ди не, из ве стан број за ста ви ца оти снут је са кли шеа, раније 
при ме ње них у штам па њу исто и ме них из да ња Бо жи да ра Ву ко ви ћа. Та ко је ов де по но-
вље на и за ста ви ца у ко ју је ра ни је био ин кор по ри ран мо но грам Бо жи да ра Ву ко ви ћа, 
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у овом слу ча ју из о ста вљен, па је сто га ром бо ид но по ље уну тар за ста ви це пра зно. Од 
ви ње та оти сну тих с но во и зра ђе них кли шеа из два ја се не ко ли ко ис пу ње них фло рал-
ним и ге о ме триј ским пре пле том.

Оста ле фи гу рал не пред ста ве у из да њу Мо ли тве ни ка из 1547. го ди не су др во ре-
зне илу стра ци је оти сну те са истих кли шеа ко ји су ра ни је ко ри шће ни за илу стро ва ње 
исто и ме ног па ле о ти па Бо жи да ра Ву ко ви ћа из 1536. го ди не. У по то њем из да њу из 1560, 
ја вља ју се две илу стра ци је оти сну те с но вих кли шеа. Пр ва од њих, Све та Тро ји ца, прика-
за на је у ви ду Го сто љу бља Авра мо вог, као што је би ло уо би ча је но у тра ди ци о нал ној 
ис точ но хри шћан ској умет но сти. Пред ста ва је од штам па на на по чет ку књи жног бло-
ка уме сто но во за вет не Све те Тро ји це, ко ја је кра си ла прет ход на из да ња исто и ме не 
књи ге (МЕ ДА КО ВИЋ 1958: 148–149). За раз ли ку од уме та ња ста ро за вет не Све те Тро ји це 
из ве де не у тра ди ци о нал ном ма ни ру, до шло је и до за ме не пред ста ве Хри сто вог Рас-

пе ћа, али је уме сто пр во бит не из ве де-
не у ду ху ис точ но хри шћан ске умет-
но сти, оти сну та но ва про ис те кла из 
за пад но е вроп ског стил ског из ра за и 
ико но гра фи је (Сл. 6). По ред при ка за 
рас пе тог Хри ста са укр ште ним но га-
ма, ту су и мо ли тве ни ге сто ви Бо горо-
ди це и Све тог Јо ва на (МЕ ДА КО ВИЋ 1958: 
149). Реч је о илу стра ци ји оти сну тој с 
кли шеа ко ји је, ако је су ди ти по грч-
ком из да њу Ок то и ха Кри сто фо ра За-
не ти ја из 1558. го ди не (Layton 1994: 
526, сл. 250. Уп. Pet ko vić 1995: 15, сл. 
11), при па дао илу стра тив ном ре пер-
то а ру ове ве не ци јан ске ти по граф ске 
по ро ди це (Layton 1994: 513–544), на 
шта упу ћу је и нат пис на грч ком.

У из да њу Мо ли тве ни ка (Збор ни
ка за пут ни ке) из 1560. го ди не, за ста-
ви це и ви ње те су оти сну те са кли шеа 
ко ји су ко ри шће ни и за укра ша ва ње 
исто и ме ног па ле о ти па из 1547. го ди-
не. По сто је и ва ри ја ци је оти ска, ко је 
се огле да ју и у то ме што ни је са чу ван 
исти рас по ред ви ње та као у прет ход-
ном из да њу. Оно по че му је ово изда-
ње осо бе но је сте што се и у ње му ја-
вља ју и ви ње те с пред ста ва ма Све те 
Тро ји це и Ве ро ни ки ног убру са.

Сл. 6. Рас пе ће Хри сто во, Мо ли тве ник 
(Збор ник за пут ни ке), 1560. го ди на, 

ма на стир Јо ша ни ца, л. 162б
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Из у зев Псал ти ра с по сле до ва њем 
(1546) и Мо ли тве ни ка (Збор ни ка за 
пут ни ке – 1547), ни у јед ном дру гом 
из да њу Ви ћен ца Ву ко ви ћа ни је би ло 
при ме ње но уо кви ра ва ње тек сту ал ног 
бло ка. Шта ви ше, у Слу жаб ни ку, изда-
њу из 1554. го ди не, по ред основ ног тек-
ста и тек ста ко ло фо на – из у зев го ди не 
из да ња – до слов но су пре ко пи ра не и 
за ста ви це из ста ри јег па ле о ти па Бо-
жи да ра Ву ко ви ћа. На глав ној за ста-
ви ци, оти сну тој на ли сту 3а, за др жан 
је и мо но грам Бо жи да ра Ву ко ви ћа. 
Је ди но је до шло до за ме не ви ње та, па 
су уме сто ра ни јих, са кли шеа ко ри-
шће них за оквир Мо ли тве ни ка из 
1547. го ди не, оти сну те две но ве.

У Ок то и ху пе то гла сни ку, об ја-
вље ном око 1560. го ди не – ко ји се пре-
ма фи ли гра но ло шкој ана ли зи при-
пи су је Ви ћен цу Ву ко ви ћу а у ко јем је 
у пот пу но сти по но вљен и ко ло фон 
из да ња Бо жи да ра Ву ко ви ћа из 1537. 
го ди не – по ред при ка за тро ји це хим-
но гра фа, ја вља се и јед на но ва фи гу-
рал на пред ста ва. Уну тар пр ве за ста-
ви це на ли сту 1а, где се ра ни је на ла зио 
грб Бо жи да ра Ву ко ви ћа, оти сну та је 
пред ста ва мр твог Хри ста са ору ђи ма стра да ња – Ima go pi e ta tis (Сл. 7) (ПЕ ШИ КАН 1994: 
161–162). Иа ко је реч о ико но граф ском ти пу чи ји су нај ста ри ји при ме ри са чу ва ни у 
ви зан тиј ском сли кар ству XI II сто ле ћа, по сред ством ви зан тиј ских пред ло жа ка он је 
по стао ве о ма по пу ла ран на тлу Ита ли је, че му су по себ но до при не ли фра њев ци и до-
ми ни кан ци, бу ду ћи да је њи хо ва ре ли ги о зна прак са би ла за сно ва на на кон тем пла-
ци ји Хри сто вих му ка, стра да ња и смр ти (ЖИВ КО ВИЋ 2020: 277).

*
Ме ђу за ни мљи во сти ма ве за ним за гра фич ку опре му Ви ћен ца Ву ко ви ћа је су 

при ка зи ње го вог гр ба, ко ји пред ста вља ју и од раз ње го вог вер ског иден ти те та. Они 
се пр ви пут ја вља ју у ње го вом из да њу Псал ти ра с по сле до ва њем из 1546. го ди не, где су 
са истог кли шеа оти сну ти два пут – јед ном на по чет ку и дру ги пут на кра ју књи жног 
бло ка (Сл. 8). Иа ко је пре то га свој грб штам пао и Бо жи дар Ву ко вић у Ок то и ху 

Сл. 7. За ста ви ца с пред ста вом Ima go pi e ta tis, 
Ок то их пе то гла сник, око 1560. го ди не, 

НБС, И 5, л. 1a
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пе то гла сни ку и Пра знич ном ми не ју 
ин те гри сан у пре плет ну за ста ви цу, он 
је ов де пр ви пут оти снут као це ло-
стра нич ни фрон ти спис. Ка ко по ико-
но гра фи ји та ко и у по гле ду стил ских 
осо бе но сти, грб упу ћу је на за пад но 
по ре кло, и од го ва ра ре не сан сној об ра-
ди хе рал дич ких мо ти ва. Осно ву Ви-
ћен цо вог гр ба чи ни штит по де љен на 
два де ла. Као и у слу ча ју Бо жи да ро вог 
гр ба, у гор њем де лу је орао ра ши ре-
них кри ла и ис пла же ног је зи ка, док је 
у до њем сег мен ту про пе ти лав. Обо-
га ћен ан тро по морф ним и зо о морф ним 
хе рал дич ким еле мен ти ма за пад ног 
по ре кла, Ви ћен цов грб по вер ти кал-
ној оси из над шти та има че лен ку с 
фи гу рал ном пред ста вом ко ја ра ши-
ре них ру ку др жи сви так с нат пи сом 
„за ве ру”, док је из над дво гла ви орао. 
Са стра не су ан тро по морф не фи гу ре 
ко је при др жа ва ју штит, из над ко јих 
се на вр ху сти ли зо ва них фло рал них 
еле ме на та на ла зе хе рал дич ке пред ста-
ве ла ва, при ка за не у про фи лу са из-
диг ну тим ма че ви ма (МЕ ДА КО ВИЋ 1958: 
144–145).

У по но вље ном из да њу ис то име не књи ге из 1561. го ди не од штам па на је пот пуно 
но ва вер зи ја Ви ћен цо вог гр ба. У окви ру ком по зи ци о не струк ту ре до ла зи до зна чај-
них из ме на у од но су на прет ход не. Уну тар шти та, уме сто пред ста ве про пе тог ла ва 
и ор ла с ра ши ре ним кри ли ма – ко ја се на ла зи ла у прет ход ној ва ри јан ти Ву ко ви ће-
вог гр ба – при ка зан је дво гла ви орао на чи јим пр си ма се на ла зе и дру ге хе рал дич ке 
пред ста ве – пе ли кан, уо би ча је ни сим бол па три о ти зма (СИ МИЋ 2012: 28), и Бог Отац 
са пап ском ти ја ром у вр ху ком по зи ци о не струк ту ре.

Слич но као у Псал ти ру с по сле до ва њем, и у из да њу Мо ли тве ни ка (Збор ни ка за 
пут ни ке) из 1547. го ди не на по чет ку и на кра ју књи жног бло ка од штам пан је грб Ви-
ћен ца Ву ко ви ћа. Иа ко је у пот пу но сти по но вље на ком по зи ци о на струк ту ра гр ба из 
Псал ти ра с по сле до ва њем, због ма њег фор ма та књи ге је за по тре бе оти ски ва ња из ре-
зан но ви кли ше, што се при ме ћу је у ма њим не у јед на че но сти ма у из ра ди др во ре за 
из ове две књи ге, ка сни је по но вљен и у исто и ме ном из да њу из 1560. го ди не.

Сл. 8. Грб Ви ћен ца Ву ко ви ћа, Псал тир с 
по сле до ва њем, 1546. го ди на, Ни ко љац 73, 

л. 308б
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*
Кси ло граф ска опре ма Ви ћен ца Ву ко ви ћа јед ним де лом се са сто ја ла од оне ко ју 

је на сле дио од оца – ко ја је по свој при ли ци из ра ђи ва на у ве не ци јан ским ра ди о ни-
ца ма пре ма на цр ти ма ита ло крит ских сли ка ра – а дру гим де лом од кли шеа ко је је сам 
на ру чио или унај мио. Уз оне са ко јих су оти ски ва ни де ко ра тив ни окви ри за пр ва два 
из да ња – Псал ти ра с по сле до ва њем из 1546. и Мо ли тве ни ка (Збор ни ка за пут ни ке) из 
1547. го ди не – нај ве ћи део но вих др во ре зних кли шеа пред ста вља ју ви ње те, не ко ли ко 
за ста ви ца, две ва ри јан те ње го вог гр ба и две но ве илу стра ци је са сце на ма Го сто љу-
бља Авра мо вог и Рас пе ћа (Сл. 6). На осно ву ико но граф ских и стил ско-мор фо ло шких 
осо бе но сти за кљу че но је да у гра фич кој опре ми Ви ћен цо вих па ле о ти па до ла зи до 
кул ми на ци је ре не сан сних утицајa (МЕ ДА КО ВИЋ 1958: 142–151), ко ји се нај и зри чи ти је 
очи ту ју у де ко ра тив ним окви ри ма ко ји об ру бљу ју текст Псал ти ра с по сле до ва њем и 
Мо ли тве ни ка (Збор ни ка за пут ни ке). За оне из Мо ли тве ни ка, нај пре се прет по ста ви ло 
да је реч о кли ше и ма по зајм ље ним или от ку пље ним од не ке „рас хо до ва не штам па ри је” 
(МЕ ДА КО ВИЋ 1958: 143), а по том се за кљу чи ло да су они пр во бит но би ли из гра ви ра-
ни при ли ком илу стро ва ња не ког не по зна тог или не штам па ног из да ња Me di ta ti o nes 
vi tae Chri sti (ПЕТ КО ВИЋ 1969: 264).

Упр кос то ме што је ше сна ест раз ли чи тих се то ва окви ра – чи је се стра ни це увек 
са сто је од че ти ри пра во у га о не ви ње те – би ло на ме ње но из да њу по ме ну те књи ге и 
по том ко ри шће но и за Ви ћен цов Мо ли тве ник (Збор ник за пут ни ке), из гле да да они 
ипак ни су от ку пље ни од не ке дру ге штам па ри је, већ да је Ви ћен цо Ву ко вић сво је 
књи ге услу жно штам пао код про фе си о нал них ти по гра фа уз ко ри шће ње њи хо вих 
кли шеа, пре свих код ти по граф ске по ро ди це За не ти. У при лог то ме го во ри и при-
су ство не ко ли ко истих ви ње та из окви ра Псал ти ра с по сле до ва њем из 1546. го ди не 
и у по је ди ним из да њи ма на грч ком је зи ку ко је је ова ве не ци јан ска ти по граф ска ра-
ди о ни ца штам па ла. Та ко се ти по ви ви ње та ко је чи не два раз ли чи та окви ра Псал
ти ра с по сле до ва њем мо гу на ћи и у из да њу Би бли је Ема ну е ла Гли зу ни са, ко је је 1596. 
го ди не од штам пао Пје тро За не ти (Layton 1994: 120, сл. 110). Да су ови кли шеи били 
и пре у по се ду За не ти је вих све до чи јед на од ви ње та оти сну тих и у књи зи Да ма ски на 
Сту ди та, ко ју је штам пао Кри сто фо ро За не ти 1561. го ди не (Layton 1994: 163, сл. 139). 
У при лог те зи да је Ви ћен цо Ву ко вић сво ја из да ња нај ве ро ват ни је штам пао у ти по-
гра фи ји За не ти је вих, го во ри и илу стра ци ја с пред ста вом Рас пе ћа Хри сто вог оти сну-
та у ње го вом из да њу Мо ли тве ни ка (Збор ни ка за пут ни ке) из 1560. го ди не (Сл. 6). И 
она је две го ди не пре об ја вљи ва ња Ви ћен цо вог па ле о ти па оти сну та са истог др во ре-
зног кли шеа у Ок то и ху ко ји је штам пао Кри сто фо ро За не ти (Layton 1994: 526, сл. 
250; Pet ko vić 1995: 15, 19, сл. 11). По је ди не ви ње те из окви ра Ви ћен цо вог Псал ти ра с 
по сле до ва њем ја вља ју се и у из да њи ма Сте фа на од Ска дра – Три о ду по сном и Три о ду 
цвет ном (ПЕ ШИ КАН 1994: 198–201). Иа ко у пр вом из да њу из 1561. го ди не – Три о ду по
сном – у ко ло фо ну ни је по ме нут ни Ви ћен цо Ву ко вић (из у зев у за пи су из ме ђу за ста ви-
це и ви ње те) ни За не ти, то је учи ње но у Три о ду цвет ном из 1563. го ди не, где је забе-
ле же но да је књи гу у Ска дру штам пао Ка ми ло За не ти. Ка ко су ове ви ње те и ка сни је 
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(1596) би ле у по се ду За не ти је вих, из ве сно је да су и ова из да ња, уз упо тре бу ти по граф-
ских ка рак те ра Ви ћен ца Ву ко ви ћа, штам па на у њи хо вој штам па ри ји, док је из у зев 
за ста ви це с кр стом у Три о ду по сном, оста ли гра фич ки украс оти снут са За не ти је вих 
кли шеа. На то упу ћу је и за ста ви ца с по чет ка Три о да цвет ног, ко ја је пре то га са истог 
кли шеа оти сну та и у Је ван ђе љу ко је је 1552. го ди не штам пао Кри сто фо ро За не ти 
(Layton 1994: 64, сл. 57). И илу стра ци ја с пред ста вом че тво ри це је ван ђе ли ста из 
Псал ти ра с по сле до ва њем Ви ћен ца Ву ко ви ћа из 1561. го ди не (Сл. 2), на ко јој се на-
ла зе нат пи си на грч ком је зи ку, иде у при лог те зи да су ње го ва из да ња штам па на код 
За не ти је вих, бу ду ћи да су они нај че шће штам па ли књи ге и за Гр ке.

И за кли шее ко ри шће не за оти ски ва ње окви ра Мо ли тве ни ка (Збор ни ка за путни
ке) Ви ћен ца Ву ко ви ћа из 1547. го ди не се прет по ста вља да су при па да ли ти по граф ској 
ра ди о ни ци За не ти је вих, или да су би ли из најм ље ни. Слич но сти у стил ско-мор фо-
ло шком по гле ду и те ма ти ци фи гу рал них ви ње та, ко је пред ста вља ју до њу стра ни цу 
окви ра тек ста Мо ли тве ни ка, уо ча ва ју се и код оних из Па ра кли ти ка Ан дре је Спи-
не ли ја из 1559–1560. го ди не (Layton 1994: 39, сл. 37). Из гле да да је је дан сет од три 
ви ње те по но во гра ви ран, на шта упу ћу ју у вре же упле те не пред ста ве про ро ка ко ји 
у ру ка ма др же раз ви је не свит ке са ћи ри лич ним нат пи си ма.

У при лог то ме да је Ви ћен цо Ву ко вић са ра ђи вао са ти по граф ском по ро ди цом 
За не ти по ка зу ју и из во ри из се дам де сетих го ди на. Реч је о пи сми ма ко је је Ву ко вић 
упу ћи вао нај ви шим пре ла ти ма ри мо ка то лич ке цр кве, а ко ја се од но се на ње го ву по-
ну ду да под по кро ви тељ ством Ва ти ка на штам па „све та је ван ђе ља и дру ге све те спи-
се на срп ском је зи ку”. На и ме, у пи сму апо стол ског нун ци ја из Ве не ци је кар ди на ла 
Ка ста ња на ве де но је да је за штам па ње по ме ну тих књи га пред ло жио Фран че ска За-
не ти ја, ко ји се у то вре ме на ла зио у Ри му, где је штам пао књи ге на грч ком је зи ку 
(МИ ЛО ШЕ ВИЋ 1986: 301–304, бр. XXVII). 
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Mi ro slav A. La zić
GRAP HIC DE SIGN OF THE EDI TI ONS OF VIN CEN ZO VU KO VIĆ:  

A BLEND OF THE TRA DI TI O NAL AND IN NO VA TI VE, ORT HO DOX  
AND CAT HO LIC ICO NO GRAPHY

Sum mary

Com bi ning Bo ži dar Vu ko vić’s wo od cuts, mostly ba sed on the tem pla tes fo und in the ma nu-
script cul tu re of the Ea stern Chri stian world and new types with car ved mo tifs ta ken from the 
We stern Eu ro pean ex pe ri en ce, the grap hic de sign of the edi ti ons of Vin cen zo Vu ko vić re pre sents 
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a synthe sis of tra di ti o nal and in no va ti ve ele ments, Ort ho dox and Cat ho lic ico no graphy. The sys-
tem of grap hic de sign in Vin cen zo Vu ko vić’s pa le otype s, ba sed on Bo ži dar’s ol der wo od cuts, es-
sen ti ally draws on the ele ments known from the ma nu script tra di tion, with or na men tal mo tifs of 
the ge o me tric-flo ral type be ing the most pro mi nent, and fi gu ral re pre sen ta ti ons fo und in so me 
edi ti ons. We stern in flu en ces are par ti cu larly pro no un ced in the styli stic-morp ho lo gi cal aspects of 
Vin cen zo Vu ko vić’s first two edi ti ons – the Psal ter with Ap pen di ces (Po sle do va nje) (1546) and Prayer 
Bo ok for Tra ve lers (1547) and are re flec ted in the use of or na men tal bor ders, not fo und in ot her 
Ser bian-Sla vo nic in cu na bu la and pa le otype s. Ho we ver, un li ke the Psal ter with Ap pen di ces, who se 
ico no grap hic and styli stic so lu ti ons of or na ments and fi gu ral re pre sen ta ti ons had not fully bro ken 
with the Ea stern Chri stian tra di tion, Re na is san ce bo ok de sign ta kes pre ce den ce in the Prayer Bo ok 
for Tra ve lers. In that re gard, par ti cu larly no ta ble ele ments are the rec tan gu lar vig net tes that form 
the bot tom ed ge of the bor der, with sce nes from the li fe of Christ and the Mot her of God shown 
in si de them. The li te rary so ur ce for tho se ima ges was the de vo ti o nal and di dac tic work Me di ta ti
o nes vi tae Chri sti. Alt ho ugh the bor ders we re be li e ved to ha ve been prin ted using tem pla tes that 
Vin cen zo Vu ko vić had bo ught from so me de funct print shop, it se ems mo re li kely that he com mis-
si o ned his pa le otype s from pro fes si o nal typo grap hers, who used the ir own tem pla tes – pri ma rily from 
the print shop of the Za net ti fa mily in Ve ni ce, which is al so sug ge sted by a com pa ra ti ve analysis 
of the or na ments in the ir re spec ti ve edi ti ons. 

Keywords: Vin cen zo Vu ko vić, grap hics, or na men ta tion, ico no graphy, pa le otype s, prin ting, 
pu blis hing.
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